
 ב פ"תש כסלו                      ס"ד  ב

     חנוכהשבת  מקץפרשת השבוע מנגיעות 

 

 .  מלאי האור החנוכה חג על רקע ימיד"כ נקראת שב פרשת מקץקרא בע"ה את השבת נ 

לציון  - ימים ומעשית 8שהספיק להאיר פח השמן נס  –מילולית  ,מל את היציאה מחושך לאורסמחנוכה 

   אלוקית מדויקת.חה ת כל זאת בתכנון והשגדתיהיוונים לעצמאות מדינית ו משעבודהניצחון והיציאה 

 

לחושך  נפילהשכל  אך עלינו להאמין ת התכנון האלוקי ת בין השאר שאיננו מבינים את מקץ מלמדפרש

                         סיפורו של יוסף ממחיש את האמונה הזו ולא פעם אחת .                    .ל לאור בסופו של דברתובי

חושך של נקלע ל במהלכה ש  אביו תמצווב חות  ישליצא לו באור גדול קוהב ומפנ גדל אצל אבא א יוסף

 .  יותררך ומבויצא חזק יוסף  מכל נפילה.  םחייעד סיכון  ותופוגע שותצרות ק

 

  שהושלך עלכ "ניצל"הוא צח לפני ביצוע הררגע  .בלבד אהמתוך קנאה ושנ תיכננו לרצוח אותו אחי יוסף 

אולם אז  ...ו לא הצלה גדולהעל פני .יש בו נחשים ועקרביםו  אין בו מיםלבור חשוך ואפל ש אחים ה ידי

ליוותה אולם ההשגחה ה זו איננה אופציה נבחרת הצלגם  .כעבד על ידי מכירתו לזרים "ניצל"הוא שוב 

של ק תיפל כאשר הוא מופלל בהוא נומשלווה זו   .פוטיפר השרלמנהל אחוזת  התמנהקודם ווא האותו ו

יוסף יכל לי המוסר  לדעת בע .ונאמנות כבודהערכה תנהג בצורה מעוררת ההוא ניסיון לאונס למרות ש

ו הוא  משום שחשש שאם יבקש את בגד  ךלא עשה כהוא מאחור אך  להחזיר לעצמו את הבגד שנשאר

 .  מפליל את עצמו ומסכן את עצמו להיענשביודעו שהוא ברח , לכן  לולהיכשעלול להתפתות 

 

 .           תחתיתביוסף מצוי שוב   ומאבד שוב את החופש האישי.כלא נזרק ל ותנ ומנאמן לא קורבןהיוסף 

      .צל מהםקשים וני תניסיונוכפי שלמד מאביו אשר אף הוא עבר מאמין ואופטימי נשאר הוא בור הכלא ב

זוכה לעמוד לפני מלך ו הוא מוזעק מתחתית בור הכלא .דלק והפך לאור גדולשל יוסף  הנר הקטן בלבו

                    ליט על ארץ מצרים. אדון ושמינוי לוללאור גדול מתחולל מהפך חושך גדול כלא והעבדות מ.  מצרים

עברי להיות  עבד כיצד הפך  ?לסוף מפתיע כזה ה מאמיןמי הי םאדגלגולים קשים כאלו יכולים לשבור כל 

                                               . פרטיתההשגחה אמצעי של הקב"ה בהיה פתרון החלומות שליט מצרים? 

 

המיוחד שדלק בנשמתו של יוסף, האיר את הנשמות והניצוצות שהיו אצל הנר  ש אומר .צבי וקסלרהרב 

 התערבות  בין שזויכול, פרעה מלך מצרים. פרעה בעצמו מ -מנהיג הכלעד ל שר הטבחים המשקים  שר

ה ֶאל־ֲעָבָדיו" .ה' תהשגחו אלוקית ֹּאֶמר ַפְרעֹּ ה ֶאל־ יםקֹל-ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח א   ֲהִנְמָצא ָכֶזה ַוי ֹּאֶמר ַפְרעֹּ ֹו ַוי בּֽ

ֹוָך ַאָתה ִתְהֶיה ַעל־ֵביִתי ְוַעל־ִפיָך ִיַשק ָכל־ ים אֹוְתָךקֹל-ַאֲחֵרי הֹוִדיַע א   יֹוֵסף ֹּאת ֵאין־ָנבֹון ְוָחָכם ָכמּֽ ֶאת־ָכל־ז

ךָ     ."ַעִמי ַרק ַהִכֵסא ֶאְגַדל ִמֶמּֽ

ה ֶאל־ֲעָבָדיו " א על הפסוקבפסיקתא זוטרתבמדרש   ֹּאֶמר ַפְרעֹּ אנו למדים, כיצד הקב"ה יכול להאיר  " ַוי

במקום הכי נמוך ובצורה עוצמתית כזו וכשהקב"ה רוצה פתאום הכל מסתדר ואפילו האויב הכי קשה  

 ."ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו )משלי ט"ז, ז'( " ישלים עם האדם

והנה   לשהקב"ה האיר את עיניו של האיש החזק ביותר בעולם, שחשב עצמו לאמדגיש   המדרש שכל טוב

ו הולכים מסוף העולם ועד סופו, לא נמצא וכך אמר להם, אפילו אם היינ "הוא מבין שיש מישהו מעליו. 

 "שמכווין ברוח הקדש ואומר באמת מה שלא ראה ולא שמע .ים בוקלאיש אשר רוח א

 

עם קרה כפי שהנהגתו ובמנהיג מעצמה בה' הודאת דומה של אירוע רבינו בחיי מביא השוואה ל

כן מצינו בנבוכדנצר שאמר לדניאל: )דניאל ד, ו( "די  " דניאל, שאף הוא היה באפילה גדולה.ו נבוכדנאצר

כפי שהבין פרעה, שאין זה דבר שכלי   (בךאני יודע שרוח אלוקים ) להין קדישין בך-אנא ידעת די רוח א

  . אלוקיתירה ושמגחה . ובע"ה שנזכה להשאלוקי והגיוני, אלא

  

 

 

 . נוכה שמח חו םשבת שלו

  אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת 

 


